
Den kostbare muskatnød.  

Muskatnødden kommer fra træet, ”Myristica fragrans”, der stammer fra Bandaøerne i den østlige 

del af øgruppen Molukkerne, tidligere var de kendt som Krydderiøerne.  

Ordet muskat dækker over tre ting: selve frugten fra træet, frugtens kerne eller nød, og kernens 

dybrøde kappe. Det er ikke nemt at skaffe sig disse krydderier, for træerne bærer først frugt efter 

10-15 år. Desuden er der både hun- og hantræer. Det er kun hunnerne, der bærer frugt, og man 

kan først se forskel på dem når træerne er omkring syv år gamle. Det er ikke sært at muskatnød 

har været et meget kostbart og eftertragtet krydderi, der har sendt folk jorden rundt for at finde 

det.  

Columbus håbede at kunne finde muskatnød i den nye verden, men til trods for mange lovende 

træer, fandt man ikke det rigtige. Jagten på krydderier foregik dog ikke bare ved at vandre rundt 

og kigge efter træer. Med sig havde spanierne nemlig medbragt små mængder af de eftertragtede 

krydderier, så de kunne vise de indfødte befolkninger, hvad de ledte efter. Desværre kom de 

sproglige og kulturelle barriere ofte i vejen, og spørgsmål og svar blev misforstået igen og igen. 

Men det ville alligevel ikke have hjulpet noget i forhold til muskatnødden, der slet ikke fandtes i 

denne verdensdel.  

Bandaøerne blev i løbet af 1500-tallet besøgt, erobret og generobret af de europæiske imperier i 

kapløbet om at få eneret på krydderihandlen. Både Spanien, Portugal, England og Holland forsøgte 

at få fodfæste i Molukkerne, og i det mindste en af Bandaøerne. Men det blev hollænderne, der i 

begyndelsen af 1600-tallet havde sat sig på de centrale og største øer i gruppen, der løb af med 

sejren, og begyndte at konsolidere deres koloniherredømme i Molukkerne. Englænderne holdt 

dog for en tid stædigt fast i deres lille besiddelse på den mest isolerede af alle Bandaøerne, nemlig 

øen Run. Det var dog ikke en hvilken som helst ø. Run havde de bedste forhold til dyrkning af 

muskatnød og kryddernelliker af alle krydderiøerne, så den var meget eftertragtet. Englænderne 

fik dog ikke lov til at have den så længe. I 1621 erobrede hollænderne øen, og havde nu eneret på 

hele krydderihandlen i Molukkerne.  

Englænderne gik dog ikke helt tomhændede fra dette krydderikapløb, som del af en traktat med 

Holland efter erobringen af Run, fik de øen Manhattan og det hollandske fort, Ny Amsterdam, på 

den amerikanske østkyst.  

Det var imidlertid hverken Spanierne, Portugiserne, hollænderne eller englænderne, der 

introducerede muskat til Europæerne, krydderiet havde nemlig været kendt i Europa i 

århundreder. Det vides ikke med sikkerhed om romerne havde kendskab til muskatnødden. 

Kilderne er på det punkt er lidt uklare, men vi ved at arabiske købmænd solgte krydderiet i 

Konstantinopel i det 9. århundrede. Araberne fik sandsynligvis selv krydderiet gennem handel med 

Kina. I middelalderen blev muskatnødden lovprist, både som krydderi og som medicin. Ifølge 

Hildegard af Bingen åbnede muskatnød den spisendes hjerte, rensede sanserne og forbedrede 

humøret.  



En af de mest kuriøse ting, ved muskatnødden er dog alligevel dens rolle som afrodisiakum. Nogle 

moderne bøger om krydderier nævner, at der skulle have været en retssag i Næstved i 1619, hvor 

en ung mand stod anklaget for tyveri og for at have belært en ven om, hvorledes man ved at sluge 

en hel muskatnød ville blive i stand til at forføre enhver kvinde. Han skulle blot vente til 

muskatnødden kom ud i den anden ende, og så rive den ned i et glas øl eller vin. Når den udvalgte 

kvinde så drak dette, så ville hun straks blive ude af stand til at modstå hans tilnærmelser og 

endda betale ham penge for fornøjelsen.  

Der er desværre ingen kildehenvisninger i de bøger, hvori jeg har læst historien, så det er meget 

muligt at det bare er en god fortælling uden spor af sandhed i sig. Men hvis der er nogen, der en 

dag støder på sagen i 1600-tals retsprotokoller fra Næstvedegnen, så må de meget gerne sige til.  

Muskatnødde-eliksiren er dog ikke taget helt ud af den blå luft. For ifølge folketroen, ville en pige, 

der slugte en hel muskatnød, ventede til den kom ud igen, rev den over mad eller drikke, og 

serverede den for hendes udkårne, vinde hans hjerte. Det er bare ikke i den danske 

folketrostradition, at man kan finde denne fortælling, men derimod i den tyske. 


